ZÁPIS
z výborové schůze konané dne 14. 3. 2004 ve Velkých Chvalovicích
Přítomny: Dlouhá, Pisarčíková, Poláčková, Kuncmanová
za RK: nikdo
ad bod 1) stav převzetí funkci
27. 2. 2003 byla v Praze předána ing. Chaloupkovou funkce redaktora zpravodaje. Funkci
převzala p. Poláčková.
Předáno: 1) staré zpravodaje:
2/2000 - 40 ks, 4/2001 – 20 ks, 2/2002 – 30 ks, 1/2002 – 80 ks, 3/2002 – 40 ks
2) 250 ks Standardu
3) diskety s fotografiemi od p. Fejerové
4) několik desítek fotografií BO
Staré zpravodaje budou zasílány spolu s materiály na ukázku novým členům klubu. Na
klubové výstavě si bude možné za „dobrovolnou cenu“ tyto zpravodaje zakoupit. Výtěžek
bude vložen na účet klubu.
Fotografie budou rozposlány poradcům jednotlivých variet.
5.3. byly v Pardubicích předány funkce místopředsedy a jednatele a výcvikáře klubu.
Funkce přebrala p. Kuncmanová. Přítomna předání byla p. Pisarčíková.
Fotokopie vykonaných zkoušek a PT budou předány poradcům pro jednotlivé variety.
Opis zápisu z předání funkce místopředsedkyně a jednatelky je součástí tohoto čísla
zpravodaje. Zároveň byly předány i staré zpravodaje v celkovém počtu cca 150 ks, se
kterými bude naloženo stejně jako v bodě ad1) 1).
7.3. byly v Brně předány JUDr. Frimmelovi – předsedovi RK funkce ekonoma a předsedy
klubu.
ad bod 2) účetnictví klubu
Na základě zjištění některých skutečností ohledně příjmů a výdajů klubu, žádá výbor členy
revizní komisi o provedení kompletní revize hospodaření klubu.
ad bod 3) přístup ke kontům klubu
V současné době nemají členové výboru přístup k finančním prostředkům klubu , které jsou
na klubovém účtu. Po obdržení dopisu z ČKS – tajemníka p. Šišky, jakožto nadřízeného
orgánu, bude neprodleně provedena změna v osobách oprávněných manipulovat s účtem
klubu. Podle zjištění výboru, minulý výbor nezrušil přístup dispoziční právo ke klubovému
kontru p. Podmolové, která přestala vykonávat funkci jednatelky již počítkem minulého
roku. Dispoziční právo bude neprodleně zrušeno.
Vzhledem k současné nemožnosti mít okamžitou kontrolu nad pohyby na účtu a kontrolou
zůstatku, se výbor rozhodl založit nový účet u KB s využitím elektronického styku s bankou
– MOJEBANKA. Na tento nový účet, jehož číslo bude členům neprodleně oznámeno ve
zpravodaji a na klubových stránkách, bude v okamžiku možnosti manipulace s účtem
převeden zůstatek na účtu u IPB. Tyto převody pak budou probíhat plynule až do 30.9.2004,
kdy vyprší platnost účtu u IPB.
Souběh platnosti obou čísel účtu bude do 30.9.2004. Od 1.10.2004 bude v platnosti již jen
nové číslo účtu u KB.

ad 4) přístup k internetovým adresám klubu + web klubu
Výbor odsouhlasil využívání elektronických adres členů výboru a komisí ve tvaru
příjmení@kchbo. Na základě informací p. Frimmelové bylo zjištěno, že domény nejsou
registrovány na jméno klubu, nýbrž na fyzickou osobu p. Tomáše Grünwalda. Na základě
zjištěných skutečností v účetnictví klubu (jsou nutné prověřit smlouvy, případný datum,
výše a způsob úhrady), bude navázáno jednání s p. Tomášem Grünwaldem. Do té doby bude
zatím používáno i nadále soukromých elektronických adres členů výboru i komisí, protože
si klub nemůže dovolit vzhledem k finanční situaci vynakládat zbytečné finanční prostředky
za krátkodobým účelem zřízení přechodných elektronických adres.
ad 5) členská základna, platby, banka, internetové bankovnictví
K 21. 2. 2004 měl klub 87 platících členů + 28 členů platících na členské schůzi. Celkem
tedy 115 platících členů. K 13. 3. 2004 má klub 140 platících členů.
Vzhledem k nečitelným a zastaralým přihláškám s neaktuálními údaji žádáme o spolupráci!
Je nutné vyplnit znovu přihlášku z obou stran čitelně a zaslat na adresu jednatelky klubu.
Objevily se i přihlášky, na kterých se přihlásili dva členové na jedné přihlášce. Taková
přihláška je neplatná! Přihláška musí být vyplněna pro každého člena (tedy i rodinného
příslušníka) zvlášť! Na každé přihlášce musí být zřetelně vyznačeno, zda jde o člena nebo o
RP (rodinného příslušníka). V případě RP musí být zřetelně vyznačeno ke kterému členu je
RP přiřazen.
Hradí-li členové jakékoliv platby pro klub na účet, je nutné fotokopii dokladu o platbě zaslat
na adresu jednatelky klubu. Fotokopií dokladu o platbě se rozumí: fotokopie výpisu z účtu,
útržku složenky potvrzeného poštou, pokladního příjmového/výdajového dokladu
potvrzeného členem výboru. Příkaz k úhradě není dokladem o platbě!!! Vámi zaslaný
doklad bude přiložen k Vaší přihlášce pro případnou kontrolu.
Pokud bude platba provedena složenkou typu „C“ na adresu jednatelky klubu, není nutné
zasílat doklad o provedené platbě. Doklad bude ofocen a originál bude součástí účetnictví
klubu. Fotokopie bude opět přiložena k přihlášce.
ad 6) finance + rozpočet
Na účtu je dle výpisu 2004/2 k 28.2.2004 115.330,86 Kč. Členské příspěvky členů platících
na členské schůzi dne 21.2.2004 v Pardubicích, nebyly do tohoto data ještě připsány na účet
klubu.
Dále jsou na výpisu ještě nějaké neidentifikovatelné platby, ke kterým nebyly dodnes
bývalou jednatelkou – p. Hrstkovou zaslány žádné další podklady pro jejich rozlišení.
Předpokládaný rozpočet na rok 2004:
Příjmy (členské příspěvky, zápisné, akce, podíly na PP + zůstatek na účtu z loňského
roku
150.000,- Kč
Výdaje:

zpravodaj 3/2003
cca 20.000,- Kč
4 x zpravodaj 2004
80.000,- Kč
KLV + SV 2004
15.000,- Kč
příspěvky ČKS, provoz klubu, poháry pro KLCh, apod. 20.000,- Kč

MČR IPO 3 (věcnou formou)
MČR Agility (věcnou formou)
reprezentace v zahraničí
výdaje celkem:
rezerva

3.000,- Kč
3.000,- Kč
5.000,- Kč
146.000,- Kč
4.000,- Kč

ad 7) informovanost členské základny – rychlé zprávy, členské průkazy
Jelikož do dnešního dne nelze disponovat s účtem a vzhledem k velmi napnutému rozpočtu
na rok 2004, výbor rozhodl, že budou veškeré zprávy obsahem zpravodaje, včetně členských
průkazů.

ad 8) zpravodaj
V současné době se na zpravodaji podílejí všichni členové výboru i komisí. Největší podíl
má na výrobě zpravodaje p. Pisarčíková a samozřejmě p. Krejza. V nejbližší době bude
uzavřena smlouva obsahující podmínky vydávání klubového zpravodaje. Klub za zpravodaj
č. 1/2004 uhradí částku: cca 24.000,- Kč. Dohodnutá částka za zpravodaj č. 3/2003 činí cca
20.000,-Kč. Platba za zpravodaj č. 3/2003 ještě nebyla uhrazena. Platby za obě čísla budou
provedena neprodleně, jakmile to bude možné.
ad 9) jednání s KBB (spolupráce, MR ČR apod.)
Po obdržení dopisu z ČKS bude navázána oficiální spolupráce s KBB. O výsledcích jednání
bude členská základna pravidelně informována.
ad 10) klubová, speciální výstava + akce klubu 2004
Čeká se na potvrzení od třetího zahraničního rozhodčího na klubovou a speciální výstavu.
Akce klubu běží tak, jak je na klubových internetových stránkách a ve zpravodaji
zveřejněno. O dalších případných akcích (pro něž hledáme dobrovolníky) budou členové
informováni. Pokud je mezi členy dobrovolník, který by zorganizoval víkend nebo týden
s BO, obraťte se, prosím, na kteréhokoliv člena výboru. Dále se hlaste případní dobrovolníci
ochotni pomoci při zajištění klubové a speciální výstavy.
ad 11) MČR agility a IPO 3 2004
Dotace na tyto akci jsou součástí rozpočtu na rok 2004. Tyto akce budou i předmětem
jednání s KBB.
ad 12) podmínky dotací pro reprezentanty
Výbor schválil částku dotací pro reprezentanty. Podmínkou získání dotace je členství v
klubu KCHBO. Konkrétní klíč rozdělení dotací bude dopracován. Dotace budou rozděleny
na konci roku podle skutečně dosažených výsledků.

ad 13) propagace klubu
Nabídky inzerce „zdarma“ budou využity ihned včetně oznámení o příslušných akcích
klubu.
ad 14) sponzoři klubu
Všichni členové výboru a komisí jednají s různými sponzory. V současné době s firmami
BIFAKTORY, DIAMONDPET a zástupci K9 jedná p. Pisarčíková s tím, že Biofaktory již
spolupráci přislíbily. S firmami VAFO s.r.o. a PROVIMI PET FOOD jedná p. Dlouhá.
ad 15) PP, PT 2003 + zprávy HPCH o chovu BO a AO
Na první letošní PP + PT v Hradci Králové je k dnešnímu dni nahlášeno 10 psů a další se na
akci dotazuji. Dá se předpokládat, že akce bude zisková. Presonální obsazení akcí řeší
chovatelská skupina ve spolupráci s výborem operativně podle vzdálenosti od místa konání
a podle počtu nahlášených psů.
ad 16) nabídka p. Konečného ke spolupráci a oblasti výcviku
Výbor klubu konstatuje, že nemá mandát k obsazování funkcí ve výboru klubu, které
nebyly členskou schůzí odsouhlaseny a obsazeny. Z tohoto důvodu výbor doporučuje
nabídnout spolupráci přímo na členské schůzi. Spolupracovníci v různých oblastech jsou
vítání (s ohledem na regiony, v nichž jsou akce pořádány). S ohledem na rozpočet klubu na
rok 2004 nelze zvyšovat náklady tím, že budou pořádány akce tam, kde nebude odpovídající
počet zájemců, a kde by byly akce prodělečné.

ad 17) Různé….
Pokud se najde dostatek vážných zájemců o účast na NATIONALE D´ELEVAGE 2004,
která se koná 28. a 29. 8. 2004 v COMMENTRY (blízko od města Montlucon, kraj 03 Allier) ve Francii, a na Světovou výstavu BO (bližší informace budou zveřejněny),
převezme KCHBO záštitu nad zájezdem. Více info podá jednatelka klubu.
Výbor klubu v součinnosti s chovatelskou komisí projednával jednotlivé případy:
a) psa variety BO malinois Sioux v.d. Schoenen Ecke, který byl uchovněn, ačkoliv při
PT prokazatelně napadnul. Výbor klubu konstatuje, že došlo k porušení řádu PT i
standardu plemene BO a žádá revizní komisi o stanovisko. Navrhuje pozastavit
chovnost s okamžitou platností do doby opakování PT.
b) feny variety BO tervueren Catty-Carin Sen Vysočiny….Feně, které byl přiznán
“Pokusný vrh“ chybí oboustranně v horní čelisti zuby (5 velkých zubů). Nikdy se
neúčastnila žádné výstavy a PT splnila na 25 bodů. Fena byla kryta v zahraničí a
v současné době má 8 štěňat, která jsou odchovávána na CHS Deabei ing. Beaty
Reimannové. Členové se tyto skutečnosti dozvěděli až ze zpravodaje č. 3/2003, který
vyšel cca 14 dnů před členskou schůzí. Na klubových internetových stránkách došlo
ke zveřejnění až po nakrytí feny.
Výbor konstatuje tato fakta:

1) výklad řádu Pokusného vrhu tak, jak byl zaslán všem členům KCHBO je
shodný a totožný s návrhem změn řádu ve zpravodaji č. 3/2002 na str. 53 tak,
jak jej navrhla chovatelská komise, ovšem je v rozporu s textem, který byl
zaslán hlavní poradkyní chovu, PCH pro tervuereny ing. Beatou
Reimannovou (CHS Deabei) na klubové stránky, a kterým se řídila komise
v okamžiku uchovnění feny. Pokud je výklad ve zveřejněném návrhu
chovatelské komise a v zápise ze členské schůze, který jako dodatek obdrželi
všichni členové klubu shodný a je brán za jediný správný, byla Catty – Carin
Sen Vysočiny uchovněna v rozporu s chovatelským řádem.
2) v jiných – obdobných případech – byl podmínkou pro přiznání Pokusného
vrhu při chybění velkého zubu (zubů) rentgen, s potvrzením, že zuby jsou
založeny. V případě Catty – Carin rentgen vyžadován nebyl (například u
Aidy Pod Vaňkovcem- polosestry Catty - Carin).
3) O tom, že bude Catty-Carin chovná a že se štěňátka odchovají na CHS
Deabei, informovala majitelka ještě před tím, než Catty-Carin prošla PP a PT,
tedy ještě před tím, než vyl feně Pokusný vrh povolen, na svých soukromých
webových stránkách.
4) Skutečnost, že Catty-Carin byl uznán Pokusný vrh byl na klubových
stránkách zveřejněn až po nakrytí feny. Ve zpravodaji se tuto informaci
členové dozvěděli těsně před narozením štěňat.
5) V jiných sporných případech byl vždy klubem žádán názor i jiných
odborných veterinárních lékařů. V tomto případě nikoliv.
6) Ačkoliv byla v té době HPCH ing. Reimannová mimo republika,
komunikovala se členy chovatelské komise prostřednictvím elektronické
pošty a na uchovnění feny trvala, přičemž některá fakta před členy komise
zamlčela.
7) Dále fena porodila odchovala v roce 2003 dle informací chovatelky (mailové
zprávy) bezpapírová štěňátka (nechtěné krytí Catty – Carin Sen Vysočiny x
Humpty Doo Deabei). Nikde není hlášené ani datum ani přesný počet štěňat,
takže není možné ověřit, zda dalším nakrytím nedošlo k porušení
chovatelského řádu (počet vrhů za rok).
8) Je zcela jasně prokazatelné (účast na klubových akcích, apod.), že přímá
sestra Catty – Carin také trpí chudozubostí, stejně tak jako několik jejich
polosourozenců.
9) Catty Carin byla nakryta příbuzným psem, tedy štěňátka pochází z liniové
plemenitby 3/4.
10) Majitelkou feny byla předložena dvě veterinární osvědčení. První od
ošetřujícícho lékaře, které potvrzuje že fena byla ve věku 2,5 měsíců
napadena a pokousána psem, následně došlo k otoku a do sedmi dnů po úraze
k úpravě stavu fenky a hojení ran. Do dvou měsíců došlo k další kontrole, při
které bylo konstatováno vyhojení ran a mírná deformita lebky. Druhé
veterinární osvědčení je vystaveno ve věku feny 3 let a je od jiného
veterináře. Toto druhé vyšetření pouze konstatuje osobní domněnku
veterináře, že je pravděpodobné, že úraz zapřičinil chudozubost. Není tedy
žádným způsobem doloženo, že zuby byly opravdu v čelisti založeny.
Věrohodnost tohoto potvrzení navíc snižuje fakt, že jej vystavil jiný
veterinář, než který fenku v době úrazu ošetřoval a skutečnost, že minimálně
z jedné strany není na hlavě fenky žádných viditelných následků (viz
fotografie na webových stránkách CHS Deabei), ačkoliv zuby chybí
oboustranně!

Výbor klubu žádá RK o prošetření tohoto případu a poukazuje na výše uvedená
fakta (prokazatelná) a žádá o jejich zohlednění. S rozhodnutím doporučuje výbor
klubu neotálet s , neboť štěňátkům bude 24. 2. 2004 jeden měsíc.
Původ štěňátek je nepochybný, proto výbor klubu PP vydat doporučuje. Je zde na
uvážení, zda potomci mají či nemají být připuštěni do chovu a za jakých
podmínek. Výbor schválil návrh zavázat chovatelku štěňat předat ke každému
štěňátku zároveň i fotokopii tohoto zápisu, jako nedílnou součást kupní smlouvy
štěněte. V opačném případě se majitel (spolumajitelé) feny dopouštějí
závažného přestupku, jehož porušení může mít za následek řešení před kárnou
komisí s uložením postihu.
Zápis vyhotovila: Kuncmanová Iva
Zápis v plném znění odsouhlasily: p. Dlouhá, Pisarčíková, Kuncmanová,
p. Poláčková zápis odsouhlasila s výhradou k bodu 17 b), s připomínkami ke
konkrétním bodům 2), 4), 5) a 7).

